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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

התאגידפעילות.1

ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס
.("הקופה"להלן)

28ביום,לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה

מנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.1996בינואר
.החברהידיעלהקופה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

ראהנוסףמידע.הסוציאלייםהעובדיםואיגודהקופהעמיתיהינםהחברהשלהמניותבעלי
.הקופהשלכללייםמאפייניםבפרק,הדירקטוריוןבדוח

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

ככל)ל"והמנכמהדירקטוריםמימחזיקבהםהתאגידיםכלוכןל"והמנכהדירקטוריםכל-
.השליטהמאמצעיאוהמניותמהוןיותראו%25שלבשיעור(כאלהשקיימים

-עלהמוחזקיםוגופיםהסוציאלייםהעובדיםאיגוד-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות-
.השליטהמאמצעיאוהמניותמהוןיותראו%25שלבשיעורידו

מ"בעערךניירותפסגותשל(הכנסהמסלתקנות41אבתקנהכמוגדר)המשקיעיםקבוצת-
.הקופהשלההשקעותתיקאתהמנהלת

.החברהידיעלהמנוהלתהקופה-
.מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-.ע.ל.ק-
.הסוציאליתהעבודהלקידוםהאגודה-



מ"בעגמל,קופותלניהולחברה-ש"עו
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

העיקריותאחזקותמבנהתרשים

הכלליתהעובדיםהסתדרות
העובדיםאיגוד-החדשה

הסוציאלים

ההצבעהמנכויות%26מינוימזכויות%33,33
(')הכלליתבאסיפהר"יולרבותהדירקטורים

(.)הדירקטוריון

גמלקופותלניהולחברה-ס"עו
בלום

בקופההעמיתיםשלהןהזכויותיתר(,)



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

(ח"שבאלפי)הפעילותתחומילגביכספימידע.3

201120102009

449,1255,1185,1(נ)השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

018,240401,245915,224(2)ברוטו,השנהלסוףהקופהנכסיסך

נטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

907,3972,4(172)(3)(שלילית)חיובית

%87.7ZS(%52.1)כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה . ZO
~

o

%21.3%79.1%70.0(4)מניותללאמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

ושירותיםפניםביקורת:כגוןהניהולבהוצאותעליהבגללבעיקר,גדלוההוצאותסך(1)
.מקצועיים

בשנתהשקעותיהעלהקופהשצברהמההפסדיםבעיקרנובע2011בשנתהשינוי(2)
.הדוח

העמיתיםבמשיכותמגידולבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2011שנתביןהשינוי(3)
.אחרותקופותאלמהקופהזכויותובהעברת

.הפעילותמתחילת-2009בשנתהתשואה.2009/03/04-בלפעולהחלהמסלול(4)

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

ההוןשוקעלהממונהולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.להלן14בסעיףפירוטראה.("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוח

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקופהפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקופהשלההשקעות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

.לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקופהבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

.סוציאלייםלעובדיםהמיועדת,ענפיתגמלקופתהיאהקופה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה
כספיאתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו
כל.מסלוליםבשנימנוהליםהקופהנכסי.הדיןלהוראותבכפוףאותםומשקיעההעמיתים

לקופהמעבירהאו)כספואתלעמיתמחזירההקופה.כספוינוהלבוהמסלולאתבוחרעמית
.הדיןלהוראותובכפוףהעמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרת

.הקופהשלכללייםמאפייניםבפרק,הדירקטוריוןבדוחראהנוסףמידע

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי
,הקופהתשואת,ההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הסיכוניםניהולואיכותהניהולדמישיעור,לעמיתיםהשרותאיכות

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי
נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי

.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים
ביטוחההוןשוקעלהממונהאישורקבלת:הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם

אואחרתמנהלתלחברההעברתה,גמלקופותשלניהוללהפסקת,לפיצול,למיזוגוחסכון
.מנהלתחברהשלמרצוןלפירוק

הפעילותתחוםלמוצריתחליפים
.גמללקופותאפשרייםתחליפייםמוצריםמהוויםפנסיהוקרנותמנהליםביטוח



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה
'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

שלהמכסימליהשיעור,הקופהתקנוןפיעל.%60.0הוא2011בשנת(4-2-2009גמלחוזר)
.לשנה%0.2הואניהולדמי

מיועדותההכנסות.ח"שאלפי447,1היו2011בשנתמהקופהניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות8-ו7מספרבביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה

גמלקופותלענףהשוואה

.%39.6שלבשיעור2011בשנתירדופיצוייםלתגמוליםהגמלקופותבענףהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%2.2שלבשיעורירדהקופהנכסיהיקף

דמישיעור.%90.0היה2011בשנתהגמלבקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוורפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהול

.הכספייםבדוחות,"ניהולדמיהכנסות",7באורראה.%60.0הוא,2011בשנת(4-2-2009

הייתה2011בשנתבענףהגמלקופותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה
ברוטונומינליותשנתיותתשואות2011בשנתהשיגההקופה.(%95.2)שלשליליבשיעור
תשואה-מניותללאובמסלול(%52.1)שלשליליבשיעורתשואה-הכלליבמסלול:כדלקמן
.מניותללאבמסלול%21.3שלחיובית

ההשקעותתיקמבנה

.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות,הצמדהבסיסילפינכסים,3ביאורראה

ההשקעותניהולמבנה

אתמשקפתזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
התייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגות
.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיע,אפיקיםבאילו
שקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת

.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערדניירותפסגות
להוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

להלן.מניותללאהשקעהומסלולכלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה
:המסלוליםעלפרטים

"1ם,א~8154י*י"

1111אשא 1
פיעלהמסלולנכסימושקעיםבו

לשיקולבהתאם,ההוןבשוקהתפתחויותכללימסלול
756,239446,1המנהלתהחברהשלהמקצועידעתה
בהסדרהרלבנטיותלהנחיותובכפוף

.התחיקתי
בהתאםהמסלולנכסימושקעיםבו

ועדתוהחלטותהדירקטוריוןלמדיניותללאמסלול
בשוקלהתפתחויותבהתייחס,השקעותמניות

ועיתהיהלאזהשבמסלולובלבד,ההון

ניירותאו/ואופציותאו/ובמניותהשקעה
נאמנותבקרנותאו/והמיריםערך

ובכפוף,כאמורבהשקעותהמתמחות
.התחיקתיבהסדרהרלבנטיותלהנחיות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

הקופהעמיתי.7

.סוציאלייםעובדיםהםהקופהעמיתי
המעבידנדרשאליה,המחדלברירתהיאהקופה,הציבוריבסקטורשכרלהסכמיבהתאם
הורהבהםבמקריםלמעט,ידועלהמועסקיםסוציאלייםעובדיםבגיןכספיםלהעביר
.אחרתהעובד

818ש
(339,6)(550,4)340,10988,12015,11שכירים

(126)(284)217227112עצמאים

כ"סה
(465,6)(834,4)215,13127,11(ף254,10-

.עצמאיםוגםשניריםגםשהםעמיתיםישנם(.)

והפצהשיווק.8

לרשותהחברהמעמידהוכןוהחברההקופהעלכללימידעהכוללאינטרנטאתרלחברה

.לעמיתיםאישילמידעאתרהקופהעמיתי

תחרות.9

.גמלקופותמאותפועלותבשוק

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקופההעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,לחברתהאחתמקופה

,לקופהמקופההכספיםהעברותבהיקף,האחרונותבשנים,עליהחלה,אחריםמוסדיים
.בקופהוגם,כולובענף

אנושיהנן.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע

.החברהעובדאינול"המנכ.סלעתמירד"עוהואהחברהל"מנכ



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

שירותיםונותניספקים.11

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

לפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנון

פועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
העברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשו

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי

.ודיסקונטפסגות,סהרפועליםבאמצעות('ברוקראן)ערךבניירותסחרההקופה

,משפטייועץ,כספיםמנהל,ל"מנכ:ביניהס,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
לניהוליועץ,נכסיםלשערוךחברה,%50-404ליישוםמלווה,סיכוניםמנהל,פניםמבקר

.המידעטכנולוגיות

:השנהבמהלךהקופהשלערךניירותבפעילותעיקריותעמלותמבנה

הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

התעריףהעמלהסוג

%075.0-%045.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0-%028.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

ועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה
.זרסוכן

.משמרתדמימשלמתלאהקופה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

השקעות.12

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.ופיקדונותמובניםמוצרים

.הגיאוגרפיהפיגוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפורתהקופה.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההקופה,ככלל
.דין

כניסוי.14

.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת*
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה*

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

-ה"התשס,(פסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
2005.

.1964-התשכחי,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*

מהותייםהסכמים.16

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה

משפטייםהליכים.17

תלויותהתחייבויות"-18בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולעלמידעראה
.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקופהרווחיכל

-10-
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סיכוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקופה,כןכמו

,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
ידיעלמוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקופה
העמיתיםפעילותעלוהןהקופהתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופה
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכל

ניהול-'ופרק,הקופהשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
.בהשקעותסיכונים
השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקופהעלהעתידית

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

תגמוללמבנהבאשר,החברהדירקטוריוןי"עאושרמנחיםקוויםהכוללמדיניותמסמך

המשרהנושאיאתלתגמלהרצוןביןראויאיזוןליצורמטרהומתוך,בחברההמשרהנושאי
אחדבקנהעולההתגמולשמבנהלהבטיחהצורךלביןלחברהותרומתםעבודתםעלבחברה

.זמןלאורךהחברהשלארגוניתהכללהאסטרטגיהועםהקופהעמיתיטובתעם

בחברהמשרהנושאיתגמולעקרונות
,קבועבסיסעלשכריקבלו,שכרהמקבליםבההמשרהונושאי,יהיואם,החברהעובדי.1

נושאיםשהםוהאחריותלהנדרשיםשהםהעבודהבהיקפיבהתחשבויעודכןיקבעאשר
.בה

בסיסעלרווחכוונתללאהפועלתענפיתגמלקופתשלמנהלתחברההחברהבהיות.2
אופציותאו/ובחברהמניותלעובדיםאו/ומשרהלנושאייוקצולא,בפועלהוצאות
.למניות

"בונוס"כמשתניםחודשייםתשלומיםיקבלולאהחברהועובדיבחברההמשרהנושאי.3
בגין,מיוחדותתשלוםתוספותלאשררשאייהיההדירקטוריוןאולם,מביצועיהםהנגזר
.מיוחדיםשירותאו/ועבודה

תאונותולביטוחמשרהנושאילביטוח,לשיפויזכאיםיהיובחברההמשרהנושאי.4
או/)הכלליתהאסיפהוהחלטותהחברהשלההתאגדותלתקנותבהתאם,אישיות

.לעתמעתשיהיוכפי,הענייןלפי,הדירקטוריון
ולתגמולבישיבההשתתפותבגיןלתגמולזכאיםיהיובחברההחיצונייםהדירקטורים.5

והחלטותהחברהשלההתאגדותתקנות,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם,שנתי
.לעתמעתשיהיוכפיהכלליתהאסיפה

לאישוראחראייםיהיו,הדירקטוריוןיסמיךאותהאחרתועדהכלאו/והדירקטוריון.6
עובדשלועבודתושכרותנאיולאישורהחברהעובדישלעבודתםותנאיבשכרםשינויים

.בחברהחדש

ההשקעותבמערךמשרהנושאיתגמולעקרונות
הנגזרתכלשהיהטבהאותמורהיקבלולאההשקעותמערךועובדיההשקעותמנהלי.1

.הקופהמתשואות
הנגזרתכלשהיהטבהאותמורהיקבלולאההשקעותמערךועובדיההשקעותמנהלי.2

.הקופהשלהנכסיםבהיקףמהגידול
כיבכתבאישורלחברהימציא,חוץבמיקורהשקעותניהולשירותילחברההנותןגוף.3

לעובדיוביחסלעיל2-ו1בסעיפיםהמפורטיםבעקרונותעומדתשלוהתגמולמדיניות
.לחברהשירותיםהנותנים
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חברהשלכללייםמאפיינים

ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו* (
.("הקופה"להלן

ביום,לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה*
זהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.1996בינואר28

.החברהידיעלהקופהמנוהלת

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה*

.סוציאליםעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*

.1437-מניותללאמסלולושל159הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2012בדצמבר31עדבתוקףהאישור

לכספיםביחסרקלפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה*
ביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתםשמועד
.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתםשמועדלכספים
ללאלפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראותבהתאם
.2008-2012בשניםלתגמוליםמקבילההפקדה
.סוציאלייםלעובדיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה
.עצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה

,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוךההפרשותשיעורי
עצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעלהשכרמןo/7eעדהם

כחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכיריםעובדיםגםכוללים
מפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישום
.לפנסיההפרשהבגינםושאיןשנקבעושכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורם
במקום,11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם
2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשה

:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשותיבוצעו

במקוםQ/6o-ולתגמוליםsQ/o.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצויים

6במקום%-ולתגמוליםQ/7oמתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמוליםo/6e-העובדמשכרניכוי.פיצויים

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשרותי*
העמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפי

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה*
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

-12-
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,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערדניירותפסגות*
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.ח"שאלפי756,239עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך* סך
.nfrwאלפי262עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטומניותללאמסלולנכסי

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי

הקופהשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי018,240הואהמאזןלתאריךהקופהמאזןסך
.215,13הואהמאזןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי167-בהסתכם2011בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
ניהולדמימהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי449,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.המבוקריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופה
.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה,לעיתים

-13-
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2011נובמברבגיןהמדד)%55.2שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2011בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2011בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2010נובמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

לרמהo/2eשלמרמהישראלבנקריביתעלתה2011שנתשלהראשוניםהרבעוניםבשלושת
שביקשההחברתיתהמחאה,הדירותבמחיריעליההמשך,טוביםצמיחהנתוני.%25.3של

ותחזיות,ההוןבשוקשנרשמוגבוהותאינפלציהציפיות,הדיורמחיריבתחוםפתרון
רקעעל,השנהשלהאחרוןברבעון.הריביתלעלייתהביאוהחזאיםשלגבוהותאינפלציה
,האינפלציהותחזיותבציפיותהעולמיתבכלכלההאטה,במשקהאינדיקטוריםהתמתנות

.%75.2שללרמהישראלבנקריביתירדה

חוץמטבע

בשיעורהאירוומול,%66.7שלבשיעורהדולרמול:השקלשלבפיחותהתאפיינה2011שנת
מהבעקבותישראלשלהסיכוןבפרמייתעליה:הםהשקללהחלשותהסיבות.%23.4של

הצמיחהתחזיותהורדת,מישראלזריםמשקיעיםכספייציאת,"הערביהאביב"שכונה
.בעולםהדולרוהתחזקותבישראל

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד27-כשלבסך2011בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
.ג"מהתמ%1.3

הלאומיהתשלומיםמאזן

%1.0)דולרמיליארד2.0-ל2011בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד7ושל(ג"מהתמ%9.2)2010בשנתדולרמיליארד3.6שלעודףלעומת(ג"מהתמ
.2009בשנת(ג"מהתמ%6.3)דולר

בסעיףקיטוןבעיקרמבטא(2010שנתלעומת)2011בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהירידה
.הסחורות
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

המציגתרשיםלהלן.שוניםאפיקיםשלהתשואותביןגבוההבשונותהתאפיינה2011שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2011בשנתעיקרייםבמדדיםשינויים

סר%- ."/
ע-//יי=-%23.5

ס%03.1%

4זי;-"-שי4ן,יןןן4
"רן-י-4-י-1ז,-4-44%-לז1-4- 41-4י.שיי/1.נן;ע%4

------

--

--*-.----------%

-

*
-5ר%*

**
ין

-----------------*ןי.-אר%
~

ao

----------------------------------------%45

---%1א"ת--"-45ך(%1םןאז(ף

-------צמודלאח"אג--יש--מדדצמוי_ח"אג

.בשחקיםשוקבשתיומשוקלל,בשלםהממותמדדיאתמשקף,WORLD1)15מדד(ר
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המניותשוק

.ב"בארהמלבדבעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבירידותהתאפיינה2011שנת
הבנקיםמדדירדזובשנה.%20-כשלבשיעוריםירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

השווקיםמדד.%6.7שלבשיעורירדהעולמיהמניותמדד.%5.34שלחדבשיעור
.%4.20שלבשיעורירדהמתעוררים

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלירידותהסיבותבין

.באירופההחובותמשברהידרדרות*
.למשברפתרוןהשגתעלשהקשוובאירופהב"בארהפוליטייםקשיים*
.בעולםצמיחהתחזיותשלמטהכלפיעדכון*
.העסקיתהאווירהושינויבישראלרגולטוריםשינויים*

החובאגרותשוק

ומדד,%34.4שלבשיעור2011בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%77.1שלבשיעורירדלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%95.2-ו%94.5,%2שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15-%16.18ף"המעומדד

MSCI WORLD%62.7-%55.9

-%66.7%99.5דולר

-%23.4%93.12יורו

%34.4%03.8ממשלתימדדצמודח"אג

%03.13-%77.1קונצרנימדדצמודח"אג

%23.5%03.5צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

-וח"שמיליארד5.4-כשלסךחובואגרותמניותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2011בשנת
.2010בשנתח"שמיליארד43-ומיליארד5.8לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד6.40
.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד59.0-כ

.הקודמתהשנהלעומת5.2מפייותר.ח"שמיליארד5.1ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות
ח"שמיליארד6.64-בכוהסתכם%15שלבשיעורהשנהעלהברוטוהממשלההנפקותהיקף
.2010בשנתח"שמיליארד5.56-כלעומת
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הגמלקופותענף.3

.לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

לאחראירועים.4
תאריי

המאזן

מדד,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

וריביתהדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%00.0-בירד(הידוע)
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקופה.הנזילותסיכוןכולל,הקופהבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2011שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקופה,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

כללימסלול

קונצרניח"באגההשקעהוהוגדלההמניותבאפיקל"לחוהחשיפההוגדלה,השנהבמהלך
.סחיר

-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותנרכשוהמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרת
.עומיליון7.2-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרושומיליון1.10

4.5-כשלבהיקףבארץמניותונמכרושומיליון7.9-כשלבהיקףבאלץמניותנרכשובנוסף

.שומיליון
ח"ואגמיליון8.6-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגרכשההקופההשנהבמהלך

,בנוסף.ח"שמליון1.1שלבהיקףח"אגומכרהעומיליון8.2שלבהיקףצמודותקונצרניות
ונמכרושומיליון6.6שלבהיקףח"אגנקנוזופעילותבמסגרת.ל"בחוח"אגרכיבהוגדל

.ח"שמיליון7.0שלבהיקףח"אג
צמודממשלתיח"אגומכרהעהמיליון9.5שלבהיקףצמודממשלתיח"אגקנתההקופה
6.24שלבהיקףח"אגקנתההקופה,השקליהממשלתיבאפיק.עומיליון3.6שלבהיקף
.נסמיליון2.11שלבהיקףומכרהעןמיליון

מניותללאמסלול
.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחסחירח"באגמושקעיםהמסלולנכסי
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פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

2011שנת
-

השינוישיעור2010שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(%64.1)127,11313,11הפקדות

%88.41(407,3)(834,4)משיכות

%32.54(295,4)(628,6)מהקופההעברות

(%93.44)163296הקופהאלהעברות

-הכלליבמסלול:כדלקמןהיתההמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
שלבשיעורחיוביתתשואה-מניותללאובמסלול(%52.1)שלשליליבשיעורתשואה

חיוביתותשואההכלליבמסלול%87.7שלבשיעורחיוביתתשואהלעומת,%21.3
נבעו,2011בשנתלקופהשנוצרוההפסדים.אשתקדמניותללאבמסלול%79.1בשיעור
וכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.אחריםסחיריםערךוניירותממניותבעיקר

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתם
.הקופהשלבדוח(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
מניותללאבמסלול%0.36שלובשיעורהכלליבמסלול%5.22שלבשיעורהואהנכסים

אםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)
מןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינם

ממכירותצריךואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדות
.בבורסה
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות
היכולתעלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני

עלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודד
(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעת

%0.90מחזיקההקופה.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים

.(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולל)מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

אלפי401,245לעומתח"שאלפי018,240-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4
.%2.2שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"ש

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת
עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

."החברהפעילות
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שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקופהההשקעההחלטות
בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שוקסיכוניניהדעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
,ההוןשוקאגףלדרישותבהתאם.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות
.סיכוניםמנהלהחברהמינתה

שוקסיכוניתיאור
.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהצפויהההשקעותמדיניות
ההשקעותוועדתהדירקטוריוןי"ענקבעתוהחשיפותהנכסיםהקצאתמדיניות.החברה
הקצאתלמדיניותבכפוף,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעת
.הדירקטוריוןשלהכוללתוהחשיפותהנכסים
עלאפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיס

ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעתבפועלההשקעותמדיניות
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוך
.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

רמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיק

"הקופהניהולאופן"בפרקוכן,ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה
.הדירקטוריוןבדוח

עלנקבעהחשיפהתיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

הצמדהבסיסידוח

.הכספייםבדוחות3ביאורראה
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סיכוניםעלנוסףמידע
,עליהםהחברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות18בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון

שלבדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
.הקומה

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות9-4בביאורים,שוניםלסיכוניםהקשוריםנתוניםראה.3
.הקופה

.הקופהשלבדוחותהשנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעראה.4
במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.5

המידעכןכמו.סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקופהפעילותוסקירתהשוק
הרכבשלוהשוואההקופהלתשואתהשוניםההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצג

.נפועלהאסטרטגיתהנכסיםלהקצאתהקופהנכסי
חריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשל

הגילוילגביוקהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף,המוסדיהגוףהנהלת
הגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופה
תקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדי

,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזו
הדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראות
.אלו

בבקרהשינויכלאירעלא2011בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
שצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע
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הדירקטוריעחבריעלפרטים
בהטאחריטתאגידיטהשניטבחמשחתעיקותהשכלהנתינות=מען'שנתתעודתמספרומשפחהשט

כדירקטורמשמשהאחרונות,-לידהזהות
קרןלניהולחברה-ע.ל.קס"העואיגודר"יוסוציאלית8בעבודה./4ישראליתחייםקרית4ל"קק10138401946ר"יו,פריצחק

לעובדיםהשתלמות
מ"בעסוציאליים

-קרןלניהולחברה-ע.ל.קגימלאיסוציאליתהבעבודה/1ישראליתביאליקקרית7הגפן746931935משהיטפל
לעובדיםהשתלמות
מ"בעסוציאליים

נכיםלשיקוםהמחלקהמנהל8בעבודה.5ל,ישראליתחיפה7דודאסךהרב0030652081946יצחקוזנר
Mסוציאלית . S . W-חיפהעירית'הרויחהאגף
סוציאליתבעבודה

B.-ישראליתחיפה8/2דודאסףהרב305075641950אפיוזנר . S . Wקרןלניהולחברה-ע.ל.קלהדרכההארציהמרכזמנהלבעבודה

Mסוציאלית . S . Wלעובדיםהשתלמות,שיקומית
לעיזוסוציאליתבעבודה

-

מ"בעסוציאלייםאירמגדל-ים
,והצפוןחיפהמחוומנהל
בחסוייםלטיפולהקרן

MAישראליתתחתוןגליל.נ.דנטופהמצפה540605461956שמואלרחד) + BAקרןלניהולחברה-ע.ל.קעםלאנשיםפנימיהמנהלעבודה

לעובדיםהשתלמות.רםנוה-שכליפיגורסוציאלית
מ"בעסוציאלייםס"בי-מ.נ.ד.אחברתמנהל

מיוחדלחינוך- 0237329931968אנושואיה
מדריכת,סעדפקידת,ס"עועבודהראשוןתוארישראלית29/6סטימצקי

סטודנטיםשניתואר,סוציאליתאביבתל
[[8,ציבוריתבמדיניות
במשפטים

ישראליתרעננה,6השחפים0122997641960בקלשזמי
רו--

לניהולחברה-רופאיםיהבחברותשלובעליםל"מנכמנהל,חשבונאות,ח" עסקים
,מ"בעימלקיפיתשונות רעננהקדישאחברת

,
תעשיותועד

שאלתיאלי- !
ד"עומשפטיםLLBישראליתא"ת21אגדתי0577502751962*יפהדי '

לעבודההמחלקהמנהלתבעבודהושניראשוןתוארישראליתחיפה,4נורית513611031952גאגיןוגי
רפואיבמרכזסוציאליתשניותוארסוציאלית

ם"רמבציבוריתבביקורתנוסו
ופנימית- עו,משפטיםן[8ישראלית2שברץ,רעננה77567831939י.אורוןהודה

ד"עוד"
.4/1/_011-בלכהןחדל

-22-.2011/4/1-בלכהןיהחל



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

בעלשלמשפחהבן,חברה,התאגידעמדעיקריתהתעסקותהתחלתתאריךחיצונידירקטור,בועדותחברותומשפחהשט
בתאגידאחרעניין1אוקשורהחברה,בתנוספתכדירקטורכהונההדירקטוריון

..ענייןבעלשל
"Dאיגודר"יו2005לאלאפריצחק lyלאכן

בישראל

~
לאלאגימלאי1996לאבועדתמשקיה,לאמשהטפל

(השקעות

כןלאהמחלקהמנהל1996לאהשקעותיצחקוזנר-
עירייתנכיםלשיקום

חיפה.- וזנר-
כןלאחיפהמחוזמנהל1999לאהשקעותאפי

לטיפולבקרן,והצפון
בחסויים

לאלאפנימיהמנהל2005לאביקורתשמואלרחד:
פיגורעםלאנשים

רםנוהמעון-שכלי
לאלאסוציאליתעובדת2006מרץלאביקורת

~
א"בתסעדופקידתאנושאיה

לאלאבחברותדירקטור2007ינוארכןהשקעותועדתר"יובקלשזמי
ל"ומנכשונות

לאלאד"עו2007ינוארכןביקורתועדתר"יו*יפהנדי
.2011/4/1-לעד

לאלאהמחלקהמנהלת2009אפריללאלאגאגיןוגי-
סוציאליתלעבודה
ם"רמברפואיבמרכז

לאלא2011אפרילכןביקורתועדתר"יו.יאורוןהודה
.2011/4,1-מההחל

.2011/4/1-בלכהןיחדל
4ע/2011-בלכהןישחל



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

ששאבק,ומשפחהשם,..,,י4'_"'
פרייצחק

משהשטפל

יצחקרוזנר

.אותןיהודה
אפירוזנר

שמואלברחך

אנושמאיה

בקלשסמי

*יפהעדי

גאגיןרוני

שהתקיימוישימת'מס

השקעותיועדתמשישישת

24-

סג

26-

16

ן%'קורת?צועדתושכישיבות

5

נ

-נ

.2011/4/1-בלכהןחדל. .2011/4/1-בלכהןהחל".
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים

2005נובמברל"ומנכ,ד"עו4יבמנהל.1.8נלאלאל"מנכ0577116991962סלעתמירד"עו

מנהלותחברותLLBעסקים
1996פברוארבעלתעצמאיתראשוןתואר--משפטיתיועצת3-024319541969גליתד"עו

-עורכימשרדבמשפטיםקדוששלום
.דין

שותפהבעבר
ד"עובמשרד
.בניכהן

1998,חשבוןראייתחשבוןרואהלאלאפניםמבקר0436987119421אוריח"רו

o>Ylnיעוץ,ביקורת
כלכלי

2011מרץמשרדבעל,חשבוןרואהלאלאכספיםמנהל0597646701965,ארגובדורון

חשבוןלראייתבכלכלהBAח"רו

ישירותים,וחשבונאות
נלוויםמוסמך

במשפטים
2011,השקעותמנהלראשוןתוארלאלאסיכוניםמנהל0409241361981אריבןרועי

השקעותיועץכלכלה
ס"ומנהע
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול

ח"ש200,1שלתעריףפיעלהחיצונייםלדירקטוריםשולם2011בשנתהדירקטוריםשכר
ח"ש705,20שלבסךשנתיגמולשולםכןכמו.ועדותיוושלהדירקטוריוןשללישיבה

השקעותועדתלחברינסיעההוצאותהחזרשולםכן.(המאוןלתאריךנכוניםהסכומים)
.חיצונייםדירקטוריםשאינם
והוא,הניהולבדמיכלול,לעילכאמורהנסיעההוצאותוהחזרלדירקטוריםהשכר

ח"שאלפי152-ב2011בשנתהסתכם

.(לחברהקשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט

שטש
2י

"
ש!וש

~
%%"ל%וא'מ;ע

ההסתדרות-(")ר"יופרייצחקהשא84
הכללית

החדשה

כמקובלונלוותמשכורתמקבל,החדשההכלליתבהסתדרותתפקידיובתוקף(*)

.החדשההכלליתבהסתדרות

המבקרהחשבוןרואה
מועלםאתמועלםמשרד

גןרמת1החילזון-מען

מועלםמשה-האחראיהשותףשם
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהניהולאופן
פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםשש2011שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון

כחלק.שהוגדרומיוחדיםלצרכיםישיבותהתקיימו,כןכמו.ביקורתוועדתהשקעותועדת
עלההנהלהאחריות"-10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכות

,החברהשלהגילויכועדתהביקורתועדתמכהנת,"כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
שונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית
.הכספייםבדוחות
שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי

.פעילותןעללדירקטוריון

.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרמינתההחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורתועדת

בין)בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות

.החברהשלכלליםמאפייניםבסעיףלעילראה-הקופהשלהתיקמנהלעלמידע

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

כללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקופהלחברהמעניקיהבבנק
שלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנוןלפי,דין

,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציההחברה
,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל

ולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצועוכן,עמיתיםשביקשוהעברות
.אחריםשלישיים

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקיםמנהלנציגי
.(הצורךלפי)ובועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

הפניםמבקר
מערךאתלהרחיב,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,החברהנדרשה,2008משנתהחל

תחומיבכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעלשלההפנימיתהביקורת
הפנימיתהביקורתמערךפעילותהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכניתביסוס,הקופהפעילות

.ועודכתוביםעבודהבנהלי
במשרדההוןשוקלאגףפנתה,שנתיתהרבהביקורתתוכניתאתשהתאימהלאחר,החברה
פעלההחברה.אושרהובקשתההביקורתשעותבהיקפיהקלהקבלתלצורך,האוצר
.ההוןשוקלאגףשהוגשהלבקשהבהתאם
שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

.ההשקעות
התאמת,הקופהעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים
.הדיוןנשואותוהעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושא
למדיניותובהתאםהישיבהנושאילניתוחבהתאםלהצביעכיצדמנחההתיקיםמנהל

.הקופהבשםמצביעכוחמיופה.החברהשגיבשה
באסיפותהחברההשתתפותלגבי,חודשידודיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת

.בהןהצבעתהואופןהכלליות

.אסיפות117-ב2011שנתבמהלךהשתתפההחברה
סךמתוךהנמוךהמניותשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת

.ידהעלהמוחזק,המונפקהמניות

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

משפטייםהליכים

-18בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיטןי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2011לשנת

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
)IFRS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות;

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםקלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

י/
ל"מנכ,4סלע,תמד"עותאריך
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

מטפיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורסשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2011לשנת

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מיגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכוןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.ה

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ו
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות(1[1(5)

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ז
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכוןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ח
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.ג
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ד
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"י
1ל/

"
1

כספיםמנהל,אעגובדורוןח"רותאריך
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

-להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עוייסשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה

.בחברהכספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,(יהחברהיי'
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitorlומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Committee-השלהפנימית Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

()coso(.מאמינהההנהלהווהערכהעלבהתבססaJelievesl2011בדצמבר31ליוםכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

//ו

,,ff
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"
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מ"בעגמלקופותלניהולחברהעף

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברהס"עושלהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

לשניםהחברהשלהכוללהרווחדוחותואת2010ו2011בדצמבר31לימים(החברה
וההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימו

.ביקורתנועלבהתבססהכספייםהדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו,החברהשל

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
מאיתנונדרשאלהתקניםי"עפ.1973-ג"התשל(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבון
בדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההבקורתאתלתכנן

התומכותראיותשלמידגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעההצגההכספיים
החשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומים
וכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןי"עשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמו
מספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכת
.דעתנולחוותנאותבסיס

כספידיווחלתקניבהתאםנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
,המהותיותהבחינותמכל,ההוןשוקאגףהאוצרלהנחיותובהתאם)IFRS(בינלאומיים

לכלפעולותיהתוצאותואת2010ו2011בדצמבר31לימיםהחברהשלהכספימצבהאת
.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחת

ן

ומחללם4לןלנלם

ץ/,קמיו/י"יי
ץ

.2012במרץ26,גן-רמת
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מ"בעגמלקופותלניחולחברהעמסמניותלבעליתתבקרהחשבתרואידוח

כספידיתחעלפנימיתבקרה-

("החברה,י-ולחלןמ"בעגמלקופוהלניהולחברהס"עושלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתניקזנו
שפורסמהפנימיהבקרחשלחמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,011ןבדצמבר31ליום

Committee-הידיעל Of Sponsoring Organizationa of the Treadwtay Comlnissionולהלן-

coso(.

ולחערכהםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםחחברחשליהחנחלההדירקטוריון

בדברוחחנחלחהדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקופהשלכספידיווחעלפנימיתרה'paשלהאפקטיביותאח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרחעלדעחלחוותחיאאחריוהנו.המצורףכספידיווחעלחפנימיתהבקרח

.ביקורתנועלבהתבססהקופהשל

(PCAOB)נז304-חלתקניבהתאםביקורתואתערכנו Fublic Company Accounting Ovenight

.בישראלחששןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידוווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב'בארחי
אםביטחוןשלסבירחמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלחתקויםפיעל

הבנחהשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,חמחותיותהבחינוהמכל,קויימה

שלוחערכחבחינתוכן,מחותיהחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרחלגבי

ביצועגםכללחביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולחתכנוןאפקטיביות

לחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהלים

.דעתנו

חמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךחינהבחגרהכספידיווחעלפנימיתבקרח

ביטוח,חחוןשוקאגףלחנחיותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותותכנתכספידיווחשל

שלכספידיווחעלפנימיתבקרח.גמללקופותבישראלמקובליםחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכון

מדויקבאופןחמשקפותרשומותלניחולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתחברה

שלסבירהמידהמספקים(21ןמרשותחוהוצאתםחחברהבנכסיתעסקאותאת,סבירבפירוט,ונאות

חחוןשוקאגףלהוראותבהתאםחכספייסהדוחותתכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחון

בינלאומייםכספידיווחלתקני

-

)IFRS(לחרשאותבהתאםרקנעשים,החברהשלכספיםוהוצאתושקבלת

שלבמועדגילויאומניעחלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(31-וןהחברהשלהמוסמכיםחגורמיס

להטלחיותשיכולת,חחברחננסישלמורשיםבלתי(מושותהוצאה1לרבותהעברהאושימוש,רכישה

.הכמפייסהדוחותעלמחותיתחשפעח

,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרח,המובנותמגבלותיה3של
תהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשחינוכחיהאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגגימסקנותהסקת

.לרעהתשתנהחנחליסאוהמדיניותשלחקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתי

MOUAIEM1MouALng[152521)-ימת1ה1ן,הח'רחןו9ז:0-3-972י7654";טישו1
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31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרח,חמחותיותהבחינותמכל,קיימהחחברה,לדעתנו

ידיעלשפורימחפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבשיס)קרוטריועלבהתבססו20!בדצמבר

31לימיםחחברחשלהכספיהמצבעלומוחאת,בישראלמקהליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

בימיםשנסתיימוהשניםמשלושאחתלכלחחברהשלהכוללהרווחעלהדוחואת20!01110ןבדצמבר
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הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
11/12/3110/22/31באור

(מבוקר)(מבוקר)

נכסים

שוטפיםנכסים

136178בבנקיםמזומנים

4נ31מראשהוצאות

212212הנכסיםכלסך

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות

164115שרותיםלנותנילשלםהוצאות

4399הגמלקופת-זכאים

212212ההתחייבויותכלסך

.הכספייםשקדוחותנפרדחלגבלתייהוהםהמצורעיםהבאורים

ח"רוסלעהמע71ד"עוקהייצחקהכספייםהדוחותאישורתאריך

די
ארגוב

/מ"כסמנהללל'מנכהדירווריוןר"יו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עומס

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשנהלשנהלשנה

שנסתיימהשנסתיימהשנסתיימה

ביוםביוםכיוס

09/12/31נ11/12/3110/12/3באור

(מבוקר)(מבוקר)(מבוקר)

הכנסות

7447,1254,1185,1הגמלמקופתניהולדמי

-21מזומניםושוויממזומניםהכנסות

49ההכנסותכלסך

~

1255,1185,1

.....-----.........י-.........

8הוצאות

195195167ל"מנכשכר

152160144ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

243287270יהלבנק)תפעולשירותי

-8518(ם"שללמגןמשלימיםתפעולשירותי

85112144השקעותתיקניהולדמי

--46כספיםמנהל

503535חשבונותביקורת

858480משפטיייעוץ

-2-אחרותמשפטיותהוצאות

-15056מקצועייםשירותים

1094545פנימימבקר

132151132ביטוחים

111-והשתלמויותעיוןימי

-1-מחשובשירותי

524אגרות

2--משרדאחוקת

555673ושיווקפרסום

524672לעמיתיםדיוור

546אחרותהוצאות

449,1255,1185,1הוצאותסך

________._____________רבב

_נ__נ___כוללר11ח

.הכספייםמהדוחותפרד)בלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו.א
.בנאמנות("הקופה"להלן)

לעובדיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה
.סוציאליים

:הגדרות.ב

:אלהכספייםבדוחות

-גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות.1
.1964-ד"תשכ

הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים.2
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד.3
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף.4
,ה"התשס-(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק.5

2005.

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהדוחות
.20-2-2005מספרגמלחוזרפיועל,כספיים
הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובה
צורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינם

.הכספייםלדוחות
בקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםלקופההמתייחסיםהכספייםבדוחותהנתונים
.2011בדצמבר29-בשהיה2011דצמברבחודשהגמל

הכספייםהדוחותהצגתבסיס.ב
.נומינלייםובערכיםחדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

ונכסיההקופהפעולות.ד
.ניהוללדמיבתמורה,הקופהעמיתילטובתהקופהנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקופהשלוהתחייבויותיהנכסיה
לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי

.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקופהפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים
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)IFRS(בינלאומייםתקניםשלאימוץ.ה
להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

"IFRS"(בינלאומייםכספידיווחתקניאימוץ'בחוזרהממונהלהנחיותובהתאם
)IFRS((7-9-2007מוסדייםגופיםחוור)'מוסדייםבגופים.

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ו
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

שלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכותדעת
שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויותנכסים

.אלומאומדנים
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

עיקרייםשירותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקופהלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים

הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק
,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

תיקאתלנהלשתפקידה,מ"בעערךניירותפסגותידיעלמנוהלההשקעותתחום
עלהחלותהדיןהוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעות

.השקעותוועדתהדירקטוריוןלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהול

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
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הגמלקופתזכאים-4באור

,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופהיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבו

,מהקופהלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה

קשוריםצדדים-5באור

באמצעימחזיקההסוציאלייםהעובדיםאיגוד-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות.א
עסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל.בחברהשליטה
.זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרות

סך.בזכותח"שאלפי3הינההחברהבספריהקופהיתרת2011בדצמבר31ליוםנכון.ב
.2011בשנתח"שאלפי447,1היומהקופהניהולמדמיהחברההכנסות

:קשוריםלצדדיםהנוגעותהחברההוצאותפירוטלהלן.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201120102009

ח"שאלפיח"שאלפיח"שאלפי

152160144גמולדירקטורים

132151132ביטוחיפרמיות

111-והשתלמויותעיוןימי

195195167ל"מנכשכר

479507454כ"סה

אתולאהחברהאתהמכסהמקצועיתאחריותביטוחבגיןתשלוםכולליםהסכומים"
.המשרהנושאי
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(המשך)קשוריםצדדים-5באור

:קשוריםלצדדיםהנוגעותהחברהיתרותפירוטלהלן.ד

בדצמבר31ליום

20112010

ח"שאלפיח"שאלפי

3126לשלםדירקטוריםגמול

(36)(31)מראשביטוחפרמיות

.עזאלפי250שללסכוםעדבחברההמשרההנושאיאתלשפותמראשהתחייבההחברה.ה
חברהשרשאיתהשיפויסכוםמוגבל,הכנסהמסבתקנותשהוכנסלתיקוןבהתאםכי,יצוין

.עומיליוןשללסכוםלתתענפיתגמלקופתמנהלת

עצמיהון-6באור

-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
ענפיתגמלקופתרקמנהלתוהיאמאחר,עצמיהוןמקיוםפטורההמנהלתהחברה,2005

.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ניהולמדמיהכנסות-7באור

גמלקופתהיאהקופה.מהקופהגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
עלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראותפי
על,היינו,מצטברבסיסעלהחברההוצאותפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה
.בפועלאותןשילמהטרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאותבסיס

הוצאות-8באור

לצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברההפעלת

מיסוי-9באור

פיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודת
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נוסףמידע-10באור

.הקופהשלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,עורסהגמלקופתלגבינוסףמידע

המאזןתאריךלאחראירועים-12באור

,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוו0נקודות.25-בירדהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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